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Information om virtuel undervisning mv. 
Af Torben Jakobsen (TJ), 12/3-2020 12:57       

Kære elever 
Som tidligere meddelt er skolen nu lukket i to uger. Det gælder også idrætsfaciliteterne og musikøve-
huset. I har mulighed for at hente ting fra jeres skabe i dag indtil kl. 15.00 og i morgen fredag mel-
lem kl. 8.00 - 12.00. 
Alle studierejser og ekskursioner i de kommende to uger er også aflyst, da det jo er en del af un-
dervisningen. Vi gør, hvad vi kan for at få deltagerbetalingen retur for rejsebureauerne, men det er 
ikke sikkert det kan lykkes ved alle rejser. I bør derfor checke jeres egne forsikringer i familien og se 
om I er dækket den vej. Når vi har afklaring vil vi informere de enkelte klasser. 
Undervisningen de næste to uger afvikles som virtuel undervisning, og følger det skema, der ligger i 
Lectio. Det er vigtigt, at alle elever i dag tjekker skemaet fra og med i morgen fredag og laver de lek-
tier der måtte være. Materiale angivet som ”Lektie” i Lectio forventes som normalt forberedt inden 
modulet. Det vil på det enkelte modul fremgå, hvordan undervisningen afvikles, og det er vigtigt, at 
alle elever aktivt følger alle moduler. 
Der er "mødepligt", dvs. lærerne fører fravær for de enkelte moduler. Der vil for hvert modul kræves 
enten et produkt eller aktiv tilstedeværelse ved et virtuelt møde. Produktet vil ofte skulle lægges i 
”Elevfeedback”, som er en fane inde på det enkelte modul i Lectio. Der føres fravær for alle modu-
ler. Ved sygdom angives fraværsårsager som normalt. 
Vedr. aflevering af større skriftlige opgaver: Se besked fra uddannelsesleder Susanne Stellini, som 
er udsendt tidligere i dag. 
Endelig vil jeg kraftigt opfordre til, at alle overholder de officielle retningslinjer - jvf: coronas-
mitte.dk. 
Venlig hilsen 
Torben J. 
Rektor 
 
Skolen lukkes fra torsdag morgen den 12.3.2029 
Af Torben Jakobsen (TJ), 11/3-2020 21:50    

Kære elever og ansatte 
I forlængelse af Statsministerens udmelding lukkes skolen for elever torsdag morgen og 14 dage 
frem. Vi hår over til virtuel undervisning og eleverne skal følge med i Lectio. 
Der er personalemøde torsdag kl 9.30 i Salen. 
Venlig hilsen 
Torben J. 
Rektor 
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